Činnost přístroje

Rozdělovací zásuvka 12 V
4 zásuvky
Obj. č.: 85 52 09
Účel použití
12 V čtyřmístná zásuvka s vypínačem je určena pro připojení více než jednoho uživatele
k zásuvce zapalovače v autě. Může být použita pouze pro 12V přívodní systém
jednosměrného proudu se záporný pólem baterie v autě a může být použita a instalována
pouze v autech, kde tento systém je součástí vybavení. Nikdy přístroj nepřipojujte k jinému
zdroji napětí. Činnost přístroje je povolena pouze uvnitř auta. Přístroj nevystavujte účinkům
vlhka. Jakékoliv jiné použití než je popsáno výše není povoleno a může vést k poškození
přístroje. Navíc hrozí riziko el.požáru, zkratu nebo šoku. Prosím, přečtěte si pečlivě daný
návod k použití a uschovejte jej pro pozdější využití.

Bezpečnostní pokyny
V případě škody na majetku či přístroji způsobené nedodržením
bezpečnostních pokynů uvedených v návodu k použití se výrobce
vyvazuje z odpovědnosti za tyto škody. Výrobce dále nenese odpovědnost
za materiální škody či poranění osob způsobené v důsledku nedodržení
bezpečnostních pokynů dále uvedených. V těchto případech je záruka
neplatná. Symbol vykřičníku vyobrazeném v trojúhelníku vyznačuje důležitou
informaci v tomto návodu. Před uvedením přístroje do provozu si pečlivě
přečtěte celý návod k použití. Obsahuje důležité informace ohledně správné
manipulace s přístrojem.
Přístroj nevystavujte vysokým teplotám, vlhkosti a silným vibracím.
Nikdy nevkládejte zapalovač cigaret do 12 V čtyřmístné zásuvky. Mohlo by dojít k přetížení
přístroje a následnému poškození. Před použitím zásuvky ji pečlivě zkontrolujte, pokud
je poškozena, v žádném případě ji nepoužívejte.Neodborná modifikace či konverze není
povolena a to z důvodu homologace a bezpečnosti. Jako zdroj napětí může být použit pouze
12V zdroj stejnosměrného proudu (se záporným pólem baterie na karosérii). Přístroj nikdy
nepřipojujte k jinému zdroji. Ujistěte se, že přístroj pracuje spolehlivě. Postupujte dle
následujících pracovních pokynů. Pokud máte pochybnosti ohledně činnosti přístroje či jeho
správného zapojení, kontaktujte odborný personál. Čas od času zkontrolujte technický stav
přístroje a jeho zapojení. Pokud je zásuvka či její připojení poničené, musí být prohlédnuto
servisním technikem. Výrobek nevystavujte silnému mechanickému zatížení, vysokým
teplotám, silným vibracím a účinkům vody. Na výrobek se nesmí dostat voda, hrozí riziko
požáru. Pokud se přece jenom voda dostane do přístroje, okamžitě jej odpojte od síťového
zdroje a kontaktujte odborníka. Tento přístroj není dětská hračka. Uložte jej mimo dosah dětí.
Obalový materiál nenechávejte ležet bez dozoru. Může se stát nebezpečnou hračkou pro
děti. V případě více dotazů, které nejsou zodpovězeny v tomto manuálu nás, prosím,
kontaktujte na zákaznickém oddělení nebo u jiného specialisty.

Při instalaci 12 V čtyřmístné zásuvky dbejte na její řádnou instalaci.
Uvědomte si, jaké nebezpečí může způsobit uvolněný kontakt. Proto přístroj
instalujte bezpečně do míst, kde nehrozí riziko pro spolujezdce. Přístroj
nesmí být nikdy umístěn v blízkosti airbagů či místa, kde se můžou
vyfouknout a také ne v místech, kde by omezoval výhledu řidiče. Pokud si
nejste jisti místem instalace, kontaktujte prodejce vašeho auta. Max. zatížení
12 V čtyřmístné zásuvky je 10A. Součet zatížení všech uživatelů by neměl
přesáhnout tuto hodnotu. Kapacita individuálních zásuvek přístroje je 6 A.
Maximální napětí jednoho uživatele by nemělo přesáhnout tuto hodnotu.
Vyberte vhodné místo pro instalaci (v blízkosti zapalovače vašeho auta). Místo instalace
pečlivě očistěte tak, aby lepidlo šlo nanést co nejlépe. Na spodní straně krytu odstraňte
ochranný film pásky a 12 V čtyřmístnou zásuvku zamáčkněte na podlepený povrch.
Připojovací kolíček 12 V čtyřmístné zásuvky propojte do zásuvky zapalovače vašeho auta.
Kolíčky přístroje, které mají být propojeny, vložte do zásuvky 12 V čtyřmístné zásuvky.
K zapnutí individuálního přístroje, zapněte příslušný spínač na horní straně pouzdra přístroje.
V případě zapnutí přístroje se rozsvítí LED umístěna vedle spínače.

Výměna pojistek
Pojistky vyměňte pouze za nové specifického typu o nominálním proudu
uvedeným v následující kapitole – „Technické údaje“. Jakákoliv oprava či
přemostění pojistek není povolena.
Ze zásuvky zapalovače vašeho auta vyjměte přívodovou zástrčku 12 V 4-místné zásuvky.
Povolte zámek umístěny nahoře na přívodní zástrčce.
Odstraňte defektní pojistku a nahraďte ji novou stejného typu.
Zámek opět utáhněte.

Likvidace přístroje
Prosíme o likvidaci použitého přístroje v souladu se současnými zákonnými
požadavky.

Technické údaje
Provozní napětí:
Dovolené zatížení:
Pojistky:

12 V =
10 A (max. kapacita zatížení)
6 A (max. kapacita zatížení na jednu zásuvku)
F10 A /250 V (5x 20 mm)
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